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ইসলামের ছায়াতমল... প্রতততি তিন-ই ঈমির তিন! – োওলানা আমসে উের হাতিজাহুল্লাহ 
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۔  

আল্লাহ তাআলার োমছ তিমন-রামত িুয়া এিাই কে, তততন কেন স্বীয় হাতবব সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লামের উম্মমতর প্রতততি তিনমে ঈমির তিন বানান। তামিরমে সব 

ধরমের তিতনা ও িুুঃখ-িুিতশা কেমে তনরাপি রামখন। আল্লাহ তাআলা সেল 

েুসলোমনর জনয এই ঈিমে কোবারে েরুন! পূবত তুতেতস্তান, বােতা ও ভারমত সংগতিত 

জুলুে তনেতাতমন িুুঃখ ভারাক্রান্ত তিমলর সামে এই উম্মমতর ঈমির খুতশ কোবারে কহাে! 

শাে ও তিতলতস্তমন েুসলোনমির িুরবস্থা ও তবপেতয় সমেও সেমলর এই ঈি কোবারে 

কহাে! আল্লাহ তাআলা ইোরমত ইসলােীর সন্তানমিরও ঈমির খুতশ কোবারে েরুন, 

োরা এই তিতনার েুমগও সীসাঢালা প্রাচীমরর নযায় আন্তজতাততে শতির সােমন বুে িান 

েমর কোোমবলা েরমছন! আল্লাহ তাআলা পুমরা উম্মমতর পে কেমে তামিরমে উত্তে 

প্রততিান তিন! কেখান কেমে আসা সংবািগুমলা এই িুুঃখ-ভারাক্রান্ত উম্মমতর তসনামে 

িাণ্ডা েমর।  

তাোব্বালাল্লাহু তেন-না ওয়া-তেনেুে – আল্লাহ আোমির কেমে ও আপনামির কেমে 

েবুল েরুন! 

 

আোর েুসলোন ভাইময়রা!  

েুসতলে উম্মাহ এেন এে েুগ অততক্রে েরমছ, কেখামন তিতনা েুষলধামর বৃতির নযায় 

বতষতত হমে। প্রমতযে তিতনা-ই পূমবতর চাইমত অতধে অন্ধোর ও ভয়ানে হময় সােমন 

আসমছ। এখন অবস্থা কতা এেন িাাঁতিময়মছ কে, েুসলোনমির কেমে তামির ঈোন 

তছতনময় কনওয়ার কচিা েরা হমে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে তিতনার 
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বযাপামর কে সেল হাতিস বেতনা েমরমছন, কসগুলার আমলামে এই তিতনাসেূমহর 

তীব্রতা কেমে েুতির পে ও পদ্ধতত অবলম্বন ও গ্রহে েরমত হমব।  

নবী েতরে সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে িাজ্জামলর আগেমনর পূমবত ‘তিতনাময় 

িুহাইোর’ আমলাচনা েমরমছন। এিা হমে এেন এেতি তিতনা, োর তবষাি কছায়া 

প্রমতযমের গাময়ই লাগমব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে বমলমছন-  

م َّ
ُ
َّ ث

ُ
َهْيَماِء، ِفْتَنة َّ الدُّ

َ
َدعَُّ ل

َ
َحًدا ت

َ
ِةَّ َهِذهَِّ ِمْنَّ أ م 

ُ ْ
َّ اْل

 
َمْتهَُّ ِإل

َ
ط

َ
َّ ل

ً
َمة

ْ
ط

َ
ل  

“অতুঃপর অন্ধোমরর তিতনা আসমব, োর তবষাি কছায়া প্রমতযমের গাময়ই লাগমব”। 

ا
َ
ِإذ

َ
َضْت،: ِقيَلَّ ف

َ
ق

ْ
َماَدْتَّ ان

َ
ت  

“েখনই বলা হমব কে, এই তিতনা খতে হময় তগময়মছ, তখন এই তিতনা তার চূিান্ত 

সীোয় কপৌঁমছ োমব। আরও লম্বা হময় োমব”। 

ُجُلَّ ُيْصِبُحَّ ِمًنا، ِفيَها الر 
ْ
ي ُمؤ َّ َوُيْمس ِ

ً
اِفرا

َ
ك  

“এই তিতনায় এেজন বযতি সোমল েুসলোন হমব আবার সন্ধায় োমির হময় োমব”। 

ى اُسَّ َيِصيَرَّ َحت  ى الن 
َ
ْيِنَّ ِإل

َ
اط

َ
ْسط

ُ
ف  

“এই তিতনা জাতর োেমব, এেন তে োনুষ িুই তাবুমত পৃেে হময় োমব”। 

اِطَّ
َ
ْسط

ُ
َّ ف َّ ِإيَمان 

َ
اِطَّ ِفيِهَّ ِنَفاَقَّ ل

َ
ْسط

ُ
َّ َوف َّ ِنَفاق 

َ
ِفيِهَّ ِإيَماَنَّ ل  

“এেতি হমে খামলস ঈোনিারমির তাবু, কেখামন কোন কনিাে োেমব না। আমরেতি 

হমে েুনাতিেমির তাবু, কেখামন কোমিই ঈোন োেমব না”। 

ا
َ
ِإذ

َ
اَنَّ ف

َ
ْمَّ ك

ُ
اك

َ
َتِظُروا ذ

ْ
ان

َ
اَل، ف ج  ْوَّ َيْوِمِه، ِمْنَّ الد 

َ
ِدهَِّ ِمْنَّ أ

َ
غ  

“েখন অবস্থা এেন হময় োমব, তখন িাজ্জামলর অমপো েরমত োমো! আজ এমস 

োমব অেবা োল এমস োমব”। 
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আোমির এই েুগমে আরও ভামলাভামব বুঝার জনয এবং এই হাতিস শরীিমে 

শতিশালী েরার জনয আরও এেতি হাতিমসর তিমে িৃতিপাত েরুন, োমত পতরতস্থতত 

বুঝা সহজ হময় োয়! ইরশাি হমে- 

َّ َمامََّ ِإن 
َ
اِلَّ أ ج  َّ ِسِنيَنَّ الد 

ً
اَعة د 

َ
خ  

“িাজ্জাল আসার পূমবতর েময়ে বছর কধাাঁোর হমব”। 

ُبَّ
 
ذ

َ
اِدُق، ِفيَها ُيك ُقَّ الص  اِذُبَّ ِفيَها َوُيَصد 

َ
ك
ْ
ال  

“সতযবািীমে তেেুযে এবং তেেযাবািীমে সতযবািী বাতনময় কিয়া হমব”। 

ُنَّ و 
َ
ِميُن، ِفيَها َوُيخ

َ ْ
َمُنَّ اْل

َ
ت
ْ
اِئُنَّ ِفيَها َوُيؤ

َ
خ

ْ
ال  

“আোনতিারমে কখয়ানতোরী এবং কখয়ানতোরীমে আোনতিার আখযা কিয়া হমব”। 

এবং কলােমির গুরুত্বপূেত তবষয়গুমলামত িামসে, পাপাচারী ও তনচু কলামেরা েো বলমত 

োেমব। 

ُمَّ
 
ل
َ
َّ ِفيَها َوَيَتك

ُ
َوْيِبَضة ؟ َوَما: ِقيَلَّ. «الرُّ

ُ
َوْيِبَضة اَلَّ الرُّ

َ
ُفَوْيِسُقَّ:َّ»ق

ْ
ُمَّ ال

 
ل
َ
ْمرَِّ ِفي َيَتك

َ
ِةَّ أ َعام 

ْ
ال » 

اَلَّ
َ
ُجُلَّ: "ق اِفهَُّ الر  ْمرَِّ ِفي الت 

َ
ِةَّ أ َعام 

ْ
"۔ال  

 

আোর েুসলোন ভাইময়রা! 

ইততহাস এই রেে অন্ধোর, কধাাঁো ও প্রতারোর েুগ আর কোোয় কিমখমছ কেখামন 

হে ও বাততমলর োপোতিই উমে কিয়া হময়মছ। আল্লাহর দ্বীনমে োরা ভামলাবামস, 

তামিরমে চরেপন্থী বলা হমে। আল্লাহর েতেমন আল্লাহর শরীয়ত োরা িাবী েমর, 

তামিরমে ওয়াতজবুল েতল-হতযা েরা ওয়াতজব তসদ্ধান্ত কিয়া হমে। রহোতুল তলল-

আলাতেন সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামের ইজ্জত ও সম্মান রোয় জান 

উৎসগতোরীমিরমে তবমরাহী আখযা তিময় িাাঁতসোমে ঝুলামনা হমে। শরীয়মতর জনয 

তেতাল তি সাতবতলল্লাহমে হারাে বলা হমে আবার অপরতিমে েুিতর ও সুতি 

শাসনবযবস্থার কহিাজমতর জনয জীবন িানোরীমে শহীমির েেতািায় সম্মাতনত েরা 
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হমে। এবং কে শরীয়মতর জনয অস্ত্র উিামে, তামে জাহান্নামের উপেুি আখযা কিয়া 

হমে। জুলুে শুধু এতিুেুই নয়, বরং পতরতস্থতত এতিূর গতিময়মছ কে, েুসলোনমির 

কেমে তামির ঈোন ও দ্বীন তছতনময় কনয়ার কচিা েরা হমে। েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লামের আতনত দ্বীমনর কোোমবলায় তভন্ন এেতি দ্বীমনর রুপমরখা প্রস্তুত 

েমর েুসলোনমিরমে বাধয েরা হমে কেন তারাও এই পতরবতততত দ্বীমনর উপর ঈোন 

আনার ক াষো কিয়। 

তে অন্ধোর েুগ এতি! কেখামন কধাাঁো, প্রতারো, তবজ্ঞান ও তেেযা হমে এেতি তশল্প। 

তেতিয়াগুমলা তেেযামে এেন এেতি তশল্প বাতনময় তিময়মছ, কেখামন - শুধুোত্র েুখ তিময় 

কবর হওয়া এেতি হাওয়ার বুিবুি- কোতি কোতি রুতপ/িাো েুলয উসুল েমর কনয়।  

িুুঃখ কতা এতি নয় কে, কলামেরা এর বাস্তবতা জামন না, বরং হতবাে হবার তবষয় হল 

এই কে, এই তেেযার তশমল্পর হাতেেত জানা সমেও কলামেরা তার উপর তবশ্বাস রামখ। 

কসই তেতিয়ার বেতনা েরা তেেযার তভতত্তমত হে ও বাততল এবং েুহাব্বত ও  ৃোর 

োপোতি বাতনময় তনমে। িুয়া োর জনয েরা হমব আর বিিুয়া োর জনয েরা হমব - 

তার োপোতি বাতনময় তনমে। কোন োতিয়ানী বা তহনু্দও েতি রামের জনয লিাই েমর 

োরা পমর, তাহমল কস শহীি আর অপরতিমে এেজন েুজাতহি রাসুল সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লামের ইজ্জত রোমেত জান েুরবান েরমলও তামে শাতস্তর উপেুি 

আখযা কিয়া হমে। এই প্রতারোর েুমগ এই কধাাঁোর সাময়ন্স ও তেেযার তশল্প সেল 

োপোতিই অততক্রে েরমছ। 

সাধারে জনগমের েো আর তেইবা বলমবা? এখন কতা আহমল ইলে, জ্ঞানী কলামেরাও 

বরং শহমরর িতেহমির িাতাওয়া এই তেেযার হামি প্রস্তুত হময় তিতনার আগুনমে 

আরও কবশী ইন্ধন েুতগময় োমেন।  

তিতনা কসিামেই বমল, কেখামন োল ও আজ পুমরাপুতর পামে োয়। এতিমে 

তিতনাসেূমহর দ্রুতগাতেতা কিখুন, কে েলে গতোলও োতিয়ানী এবং গামেতির 

বেতনামে কগােরাহী আখযা তিত, আজ কস-ই বেতনাগুমলাই তামির তিমে সম্বন্ধেুি হময় 

তামিরমে েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামের আতনত দ্বীমনর প্রততপে বাতনময় 

কিয়া হময়মছ। কে েলে এই গতোলও আের তবল োরুি ওয়া নাতহ আতনল েুনোরমে 
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উত্তে তজহাি প্রোে েরমতা, এই োমজ জান েুরবান েরামে উত্তে শাহািাত আখযা 

তিত, আজ কসই েলে-ই েুিমরর কেন্দ্রসেূহ ও আড্ডাখানাগুমলার কহিাজমতর গুরুত্ব 

প্রোে েরমছ।   

দ্বীমনর এই পতরবতততত রুপ শুধুোত্র উত্তে আর অনুত্তমের সামেই সমৃ্পি নয়, োমে 

োেুতল তবষয় েমন েমর এতিময় োওয়া হমব... বরং তেেযার তশমল্পর ছামচ ঢালা এই 

িাতাওয়া েুিতর শাসনবযবস্থা, সুতি কেন্দ্রসেুহ এবং তজনার আড্ডাখানাগুমলার 

কহিাজতমেও তজহাি সাবযস্ত েরমছ। অেচ এই িাতাওয়া-ই ঐ আল্লাহওয়ালামির জান 

ও োলমে ববধ সাবযস্ত েরমছ োরা এই কধাাঁোর েুমগ শরীয়মতর েশাল জ্বাতলময় পুমরা 

োনবতামে অন্ধোর কেমে কবর েরার জনয কবর হময়মছন।  

এিাই হমে তিতনাময় িুহাইো... কধাাঁোর বছরসেূহ... এে অন্ধোর ও কধাাঁোর েুগ, ো 

এই উম্মাহ অততবাতহত েরমছ।  

হজরত হুজাইিা ইবনুল ইয়াোন রাতজয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিতনায় পততত হওয়ার 

পতরচয় তিমত তগময় বমলমছন-  

 أصابته فقد حراما يراه كان حالل رأى كان فإن فلينظر ل أم الفتنة أصابته يعلم أن أحدكم أحب إذا

۔أصابته فقد حالل يراه كان حراما يرىَّ كان إن و الفتنة  

“কে কেউ এিা জানমত চায় কে, কস আবার তিতনায় পমর কগমছ তেনা, কস কেন এিা 

কিমখ কনয় কে, কে তজতনসমে কস হারাে েমন েরমতা, এখন কসিামে হালাল েমন েরা 

শুরু েমরমছ তেনা। তাহমল বুঝমত হমব কস তিতনায় পমর কগমছ”। 

 

কহ আোর েুসলোন ভাইময়রা!  

তিতনা আর োমে বমল...? এিার চাইমত বি তিতনা আর তে হমত পামর কে, বততোমন 

েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামের আতনত দ্বীমনর বযাখযা ও তবমেষে উলাোময় 

হমের পতরবমতত নবীর িুশেন োতিয়ানীর শাগমরিরা ও গামেতিরা েরমছ। এবং 
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বনু্দমের নল তিময় উলাোমিরমে োজবুর েরা হমে কেন তাাঁরাও এই রূপমরখা ও 

বযাখযামে সতযায়ন েমর। তিতনার সেয় এেনই হময় োমে...। 
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হজরত আবু জাতহতরয়যাহ রহুঃ বমলন-  
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“েখন কোন জাততমে তিতনায় তনপততত েরা হয়, তখন জ্ঞানীমির আেল তছতনময় কনয়া 

হয়। রায় প্রিানোরীর রায় ও বুঝ শতির অতধোরীমির বুঝ ও অনুধাবন শতি কশষ 

হময় োয়”। 

 

আোর েুসলোন ভাইময়রা!  

বততোমন এেন এে সেয় এমস কগমছ কে, এখন শুধু তজহামির োসআলা-ই নয়, বরং 

ইসলামের শত্রুরা আপনার কেমে আপনার ঈোনও তছতনময় তনমত চামে। আপনামির 

নবীমির দ্বীমনর কোোমবলায় এেতি পতরবতততত দ্বীমনর রুপ কপশ েরা হমে, কেখামন 

েুিতর শাসনবযবস্থার তবরুমদ্ধ তজহাি োেমব না...  

“ইসলাে তবজয়ী োেমব পরাতজত নয়” এর প্রততেতব োেমব না... েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু 

আলাইতহ ওয়াসাল্লামের আতনত শরীয়মতর তবজময়র েো োেমব না... েুসলোনরা 

তহনু্দমির সামে কহাতল কখমলও েুসলোন-ই োেমব... কে দ্বীমনর েমধয েুিতর 

তনিশতনাবলীর সম্মান ও ইহমতরােমে অংশ বাতনময় কিয়া হমব। েুরতাি ও েুসলোনমে 

বরাবর েমন েরা হমব... জাততসংম র েুিতর চািতারমে দ্বীমনর অংশ সাবযস্ত েরা হমব। 

েুরআমনর েুহোে আয়াত ও তবতধতবধানমে েুরআন কেমে কবর েমর কিয়া হমব। 
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এিা হমে ইসলামের কসই পতরবতততত রুপ, োর বযাপামর ইহুিীরা কোবারেবাি কিয়, 

পতিমের তিস্টানরাও রাজী হয় এবং ভারমতর ব্রাহ্মেরাও খুতশ হয়। এই ইসলামের 

েমধয না তজহাি োেমব আর না আন্তজতাততে েুিতর শতির কোন ভয় োেমব। 

কোগল বািশাহ আেবরও দ্বীমন ইলাতহর নামে দ্বীমনর এেতি পতরবতততত রুপ প্রস্তুত 

েমরতছল এবং তামে রােীয় শতির োধযমে েুসলোনমির উপর চাতপময় কিয়ার কচিাও 

েমরতছল। কসও তার শতির কজামর কস েুমগর বি বি উলাোমিরমে বাধয েমর তার 

পামশ িাাঁি েতরময়তছল। তেন্তু পতরমশমষ তে হল? আেবমরর দ্বীমন ইলাতহ বাাঁচমলা নাতে 

েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামের আতনত দ্বীন বাতে োেমলা?  

সুতরাং বততোমনর এই রােীয় দ্বীমনর পতরেততও কসতিই হমব, ো হময়তছল আেবমরর 

দ্বীমন ইলাতহর। 

 

কহ োিরাসার আতিনাগুমলামত ক্বা-লাল্লাহু এবং ক্বা-লার রাসুল এর আতর দ্বারা 

সুভাসোরীগে! দ্বীমনর বযাখযামে কহিাজমতর খাততমর কবদ্বীন আেবরমির সােমন 

েমিারভামব োরা রুমখ িাাঁিান!  

 

আপনামির োিরাসা তিময় তে হমব েখন আপনামির দ্বীন-ই বিমল কিয়া হমে, 

আপনামির িলীল প্রিামনর পদ্ধতত ও িরস িামনর পদ্ধতত বিমল কিয়া হমে। 

 

েুরআমনর তািসীর ইোে তাবাতর, ইোে তনশাপুতর, ইোে েুরতুতব ও ইোে আলুতস 

(রাতহোহুল্লাহ আজোঈন) বুঝামবন না বরং র যান্ড েমপতামরশন কেমে প্রতশেেপ্রাপ্তরা 

েুরআমনর অেত ও েেত তনধতারন েরমব। কে এই নতুন দ্বীমনর েমধয চমল আসমব, 

তামেই পাক্কা েুসলোন বলা হমব। োর ঈোনমে কোন েুির-ই েততগ্রস্ত েরমত 

পারমব না। চাই কস েুির েরুে, ইসলােী তশয়ার বা তনিশতনাবলী তনময় িাট্টা-তবদ্রুপ 
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েরুে! তহনু্দমির সামে কহাতল কখলুে! সুতি শাসনবযবস্থার খাততমর োরা োে! এবং 

আল্লাহর শরীয়মতর সামে সারা জীবন েুদ্ধ েরুে!  

এখন কতা কোন বযতির েুির ও ইসলামের িায়সালা উলাোময় হে নয় বরং েুিতর 

আিালমতর জজ েরমব।   

আর েতি এর তবরুমদ্ধ কেউ কচৌদ্দশত সাল পূমবতর হজরত আবু বের রাুঃ ও হজরত 

উের রাুঃ এর দ্বীমনর উপর পীিাপীতি েমরন,  দ্বীনমে সালমি সাতলতহন কেমে বুঝমত 

কজি ধমরন - তাহমল সন্ত্রাসবািী-জতিবািী আখযা তিময় আপনামিরমে গতল- ুপতচমত 

কিমল কিয়া হমব বরং তামিরমে দ্বীন কেমেই কবর েমর কিয়া হমব।  

 

েুহাম্মামি আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামের দ্বীমনর প্রততরোোরী 

োিরাসাগুমলামে আজ েিানত দ্বীন পিামনার বযাপামর বাধয েরা হমে। শাহ 

ওয়ালীউল্লাহ েুহাতদ্দমস কিহলতব রহুঃ এর উত্তরসূতরমির োিরাসাগুমলামত এখন আর 

ইলমে দ্বীমনর স্বীেৃত সনি চলমব না, বরং তামিরমে আধুতনে েুমগর োতিয়ানী ও 

গাতেতির বযাখযা পিামত বাধয েরা হমব।  

 

কহ তেতাব ও সুন্নমতর বযাখযা ও তাতবমরর কহিাজতোরীগে! 

তনমজমির ঈোন রো েরার জনয জাগ্রত হময় োন! তনমজমির োিরাসাগুমলা কহিাজত 

েরার জনয উমি োন! শরীয়মতর িুশেনমির কজার, েুলুে, ধেতে, ভয় কিখামনার োরমে 

কপমরশান হমবন না! বাততল হেমে তেিামত পারমব না, বাততলমে হে প্রোে েরা োমব 

না! েুহাম্মাি সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামের আতনত দ্বীনমে র যান্ড েমপতামরশমনর 

দ্বীমনর দ্বারা বিমল কিলা োমব না! হযা! সেসযা হমে তনজ তনজ ঈোমনর ও তনজ তনজ 

আমখরামতর। কসখামন জবামন তালা লাতগময় কিয়া হমব, সরোরী তাবীলসেূহ ও 

তবপরীত বেতনাসেূহ প্রস্তুতোরীরা সি কছমি তিমব। কসই তিমনর তিতের েরুন! েখন 

অন্তরসেূমহর কভি প্রোশ েমর কিয়া হমব। 
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বাতে োেমলা আল্লাহর দ্বীন! কতা এিার জনয আল্লাহ প্রমতযে জাোনায় এই রেে 

আমশে বততর েমরমছন, োরা তনমজমির রি তিময় এই দ্বীমনর প্রমতযে শাখার কহিাজত 

েরমছ, আল্লাহর োতলোমে বুলন্দ েরার জনয তেতাল েরমত োেমব। এেতনভামব 

আল্লাহর তেতাব এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামের সুন্নতমে কহিাজত েরার 

জনযও তেতাল েরমত োেমব।  

۔الدجال املسيح آخرهم يقاتل حتى ناوأهم من على ظاهرين الحق على يقاتلونَّ أمتي من طائفة تزال ل  

“আোর উম্মামতর এে জাোত হমের উপর কেমে তেতাল েরমত োেমব। তনমজমির 

তবমরাধীমির উপর তবজয় োেমব”।  

 

অনয এে বেতনায় আমছ তামির তবমরাতধতাোরীরা তামির কোমনা েতত েরমত পারমব 

না, কোবারে দ্বীমনর েমধয পতরবততন েরার কচিা েমর সিলোে হমত পারমব না, 

তজহািমে দ্বীন কেমেও কবর েরমত পারমব না, েুিুতর কনজােমেও ইসলাে তহসামব 

প্রোে েরমত পারমব না।  

 

নবী েরীে সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে ইরশাি েমরন-  

ِجَهادَُّ اُلَّ
ْ
ًوا ال

ْ
َضَرَّ ُحل

ْ
خ

َ
َرَّ َما أ

َ
ط

َ
ُرَّ ق

ْ
ط

َ
ق

ْ
َماِءَّ ِمَنَّ ال الس   

“তজহাি তরুতাজা োেমব”। 

ِتي
ْ
ى َوَسَيأ

َ
اِسَّ َعل َّ الن  اء َّ ِفيِهَّ َيُقوُلَّ َزَمان  ر 

ُ
ْيَسَّ: ِمْنُهْمَّ ق

َ
ا ل

َ
َّ َزَماَنَّ َهذ ِجَهاد   

“এবং োনুমষর উপর এরেে এেতি েুগ আসমব, েখন জানমনওয়ালারাও বলমব কে 

এখন তজহামির েুগ কনই”। 

َمْنَّ
َ
ْدَرَكَّ ف

َ
ِلَكَّ أ

َ
َماَنَّ ذ ِنْعَمَّ الز 

َ
ِجَهاِدَّ َزَماُنَّ ف

ْ
ال  
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“সুতরাং কে কেউ কসই জাোনামে পামব (কজমন রাখুে) ঐ জাোনাই তজহামির উত্তে 

জাোনা হমব”। 

ছাহাবাময় কেরাে তজজ্ঞাস েরমলন- 

ِهَّ َرُسوَلَّ َيا
 
َّ,ََّّالل ِلَك؟ َيُقوُلَّ َواِحد 

َ
ذ  

“কোমনা েুসলোন এরেে েোও বলমত পামর?” 

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে বলমলন- 

َعْمَّ
َ
ْيِهَّ َمْنَّ,ََّّن

َ
َّ َعل

ُ
ْعَنة

َ
ِهَّ ل

 
ِةَّ الل

َ
ِئك

َ
ال

َ ْ
اِسَّ َوامل ْجَمِعيَنَّ َوالن 

َ
أ  

“হযা! এরেে েো ঐ বযতি বলমব োর উপর আল্লাহর লানত, কিমরশতামির এবং 

সেস্ত োনুমষর লানত হমব”। 

 

 جهاد ل يقولونَّ املشرقَّ قبل من نشؤ وسينشأ اْلرض وأنبتت السماء أمطرت ما خضرا حلوا الجهاد يزال ل

 اْلرض أهل صدقة ومن رقبة ألف عتق من خير هللا سبيل فى يوم رباط بل النار وقود هم أولئك رباط ول

۔جميعا  

 

েখন ইবমন আসাতেমরর বেতনায় এই শমের অতততরি আমছ কে তজহাি তরুতাজা 

োেমব  

املشرقَّ قبل من نشؤ وسينشأ  

“এবং পুবত তিে কেমে তেছু কলাে উিমব”। 

رباط ول جهاد ل يقولونَّ  

“োরা বলমব তজহািও কনই তরবাতও কনই”। 

োরা এই েো বলমব কে এখন কোমনা তজহািও কনই তরবাতও কনই, 

النار وقود هم أولئك  
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“এই কলামেরাই জাহান্নামের ইন্ধন হমব”। 

অেচ আল্লাহর রাস্তায় এেতিন পাহারা কিয়া হাজার কগালাে আজাি েরা এবং 

িুতনয়াবাসীমির ছিোহ েরার কচময় উত্তে।  

 

তজহািমে দ্বীন কেমে কবর েরারও কচিা চলমছ। ইোে লা-লোঈ ও ইোে আবু বের 

খাল্লাল রহ: বমলন- “ইয়াহুতিরা বলমতা িাজ্জাল আসার আগ পেতন্ত তজহাি খতে হময় 

কগমছ”। এবং রামিতজরা বমল- “তামির গাময়ব ইোে আসা পেতন্ত কোমনা তজহাি 

কনই”।  

অতভশপ্ত োতিয়ানীরা এিামে খতে েরার জনয অতযন্ত কচিা েমরমছ, িলািল তে কবর 

হমলা? 

সুতরাং তজহামির তবরুমদ্ধ েতই চক্রান্ত েরা কহাে, তজহামির বিনাে েরার জনয 

িাময়শমির েমতা খামরতজমির িাাঁি েতরময় কিয়া কহাে অেবা তজহািমে রােীয় 

প্রততোমনর েুহতাজ বাতনময় বযেত প্রোে েরা কহাে... তজহাি তজন্দা োেমব, সরোরী 

এবং িরবারী বিামির বয়ামনর োধযমে উম্মামত েুসতলোহমে এখন তজহাি কেমে 

তিতরময় রাখমত পারমব না। 

  

হযাাঁ, অবশযই কিতনার এই জাোনার েমধয প্রমতযে েুসলোমনর তনমজর ঈোন বাাঁচামনার 

তিতের েরা উতচত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে এই কিতনা কেমে বাাঁচার 

পদ্ধতত বমল কগমছন, তনমজর ঈোমনর োসআলা শুধু তজহামির োসআলা না, আপনার 

কেমে আপনার ঈোনমে তছতনময় কনয়ার কচিা চলমতমছ, আপনামে এেিা পতরবতততত 

দ্বীন কিয়ার কচিা চলমছ এবং তার উপর ঈোন আনমত আপনামে েজবুর েরা হমে 

এবং সারা তবমশ্ব এিার উপর িস্তখত েরা হময়মছ।  

নবীতজ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাে বমলন-  

املظلم الليل كقطع فتن أظلتكم  
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“কতাোমিরমে কিতনা কঢমে তনমব, এরেে কিতনা কেরেে অন্ধোর রামতর িুেমরা 

হয়”। 

غنمه َرَسِلَّ من يأكل شاهقة صاحب منها الناس أنجى  

“ঐ কিতনার তভতর োনুমষর েমধয অতধে েুতি পামব ওই বযতি কে তনমজর পালসহ 

পাহামরর তিলায় চমল োমব এবং ঐ পাল কেমেই তরতেে অজতন েরমব”। 

سيفه فيئ من يأكل فرسه بعنان آخذ الدروب وراء من رجل أو  

“তদ্বতীয় ওই বযতি কে তজহামির রাস্তায় তনমজর ক ািার লাগাে ধমর োেমব এবং 

গতনেমতর োল কেমে তরতজে অজতন েরমব”। 

 

আল্লাত তাআলা তামিরমে ঐ সেল তিতনা কেমে রো েরুন! আল্লাহ তাআলা সেল 

েুসলোমনর ঈোমনর কহিাজত েরুন! এবং ঈোমনর হালমত তামিরমে িুতনয়া কেমে 

উতিময় তনন... আতেন।  


